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”األمناء” تقرير خاص:
بعــد حــرب صيف عــام ١٩٩٤م 
فرضــت الوقائع يف اليمــن إفرازاتها 
السياســية، فلقد أفــرغ الجنوب من 
بالشامل  وألحق  الســيايس  مضمونه 
عــى اعتباره فرعــًا ألحــق باألصل، 
كــام روجت قوى النفــوذ اليمنية يف 
التي  الدامية  الحــرب  تلك  خطابها مع 
فيها  مبا  أساســية  اعتبارات  أسقطت 
اعتبار الرشاكة السياســية التي لوالها 
ملا تشكلت الوحدة اليمنية بني الدولتني 

يف ٢٢ مايو ١٩٩٠م.
الجنوبيون خاضوا سنوات مضنية 
ضمن مكونــات نضالية متوحدة تحت 
هدف اســتعادة الدولة الجنوبية ورفع 
الجنويب  الشعب  عى  وقع  الذي  الظلم 
مكونات  كانت  ١٩٩٤م  عام  نكسة  بعد 
الحراك الجنويب، وهي تشكيالت شعبية 
انطلقــت عى إثــر انتفاضة املكال يف 

١٩٩٧م، وهي أول حالة تصادم بني نظام 
الحادثة  الجنويب، وهي  صنعاء والشعب 

التي سقط فيها أول شهداء الجنوب.
مل تتمكــن قوى الحــراك الجنويب 
بضغوط  واحدة  قيــادة  تحت  تتوحد  أن 
متعــددة مل يخُل منها إســهامات نظام 
صنعاء الذي كان حريصًا عى تشــتيت 
هذه القوى لالستفراد باملشهد السيايس 
حتى عندما هبت عى اليمن رياح الربيع 
العريب ظلت صنعاء قادرة عى تشــتيت 
قوى الحراك الجنويب، بل إنها استطاعت 
توظيفها يف العملية السياســية اليمنية 

مصادرة  يف  الوطني  الحوار  مؤمتر  عرب 
ورغباته  الجنــويب  الشــعب  لتطلعات 

السياسية.
حاولت قوى إقليمية عربية مساعدة 
إثر  الجنوبيني مــن عــام ٢٠١٢م عى 
السيايس  االنتقال  عملية  تعرث  استيعاب 
باليمن وإقصاء الحراك الجنويب، تم فتح 
األطراف  متعــددة  ثنائية  اتصال  قنوات 
الجنوبية منها عقد  الحراك  لتوحيد قوى 
الرياض  الســعودية  العاصمة  يف  لقاء 
برعايــة من مجلس التعــاون الخليجي 
املحاولة  تلك  الحــراك،  ضم كل مكونات 
كانت األكرث عمليًا والقت ترحيبًا وتفاعاًل 

لــوال أن التطورات امليدانية يف شــامل 
اليمــن تســارعت بانقالب مليشــيات 
الحــويث عى الرشعية السياســية مام 
وفرض  السيايس  االنتقال  عملية  قوض 
عملية عسكرية استجابت لها السعودية 
وشكلت تحالفًا ملنع الحويث من السيطرة 

عى كل اليمن.
حاول الحويث تكرار غزو الجنوب ما 
استدعى تكون مقاومة شعبية مرجعيتها 
فصائل الحراك الجنويب، ســاند التحالف 
العريب املقاومة الجنوبية التي استطاعت 
هزمية الحويث يف يوليو ٢٠١٥م وتحولت 
املقاومــة املســلحة لتشــكيالت أمنية 

وعســكرية محرتفة مهمتهــا مكافحة 
األمن واالســتقرار يف  اإلرهاب وتثبيت 
أبريل  محافظات الجنوب املحررة، وحتى 
الجنوبية تحاول  القوى  تلك  ٢٠١٦ كانت 
تثبيت الوضع األمنــي وتكافح لتحقيق 

أعى درجات االستقرار.
قرار الرئاســة اليمنية بإزاحة خالد 
بحاح من مناصبه وتعيني عيل محســن 
الذي  الخطري  املنعطــف  األحمر شــكل 
وطنية  جبهة  تشــكيل  معه  اســتدعى 
جنوبية تســتوعب كافة القوى الوطنية 
والعســكرية،  األمنية  بقواتها  الجنوبية 
التاريخي حجر  ولذلك كان إعالن عــدن 

الزاوية يف كل يشء مبا يف ذلك املستقبل 
واملنطقة  والجنوب  لليمــن  املدى  البعيد 
العربية، فلقــد منح ذلك اإلعالن الفرصة 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  مليالد  املواتية 
كمفــوض شــعبي موكل عليــه متثيل 

القضية الجنوبية.
مل يتأخر املجلس االنتقايل الجنويب 
يف التعريف عــن أهدافه وانتامئه، فمنذ 
اللحظــة األوىل أعلــن انضاممه ملحور 
االعتدال العريب وتعهد مبكافحة اإلرهاب 
وأفراد  وهيئات  لكيانــات  قوائم  مصدرًا 
جامعة  رأسهم  عى  أنشــطتهم،  تحظر 
القاعدة وداعش وحزب  اإلخوان وتنظيم 
الله اللبناين والحــرس الثوري اللبناين، 
يف توافــق مع قوائم اإلرهــاب الدولية 
وكذلك املرصية والســعودية واإلماراتية، 
الهوية  وفيام شــكل هذا اإلعالن عــن 
السياســية مضمون وجوهــر القضية 

الجنوبية ومرياث الحركة الوطنية.
جامعة اإلخــوان بفروعها املختلفة 
يف العامل تضامنت وشنت حربًا إعالمية 
رشســة عى املجلس االنتقايل الجنويب 
وكذلــك صنعت إيــران، وهــي الراعية 
ملخالبها يف املنطقة، الهجوم الرشس مل 
يكن إعالميًا فلقد شنت مليشيات اإلخوان 
املسلمني حملة عسكرية حاولت إسقاط 
العاصمــة عدن يف أغســطس ٢٠١٩م 
ولكنها فشلت بفضل متاسك قوات الحزام 
األمني وحافظت عى أهم مكسب قومي 
عريب يف مواجهة األطامع اإلســالموية 

التي فشلت يف إخضاع عدن.

»األمناء« كتب/ عبدالكرمي النعوي:
يف الخامس من أكتوبــر 2000م نظمت قوى 
بالضالع مسرية جامهريية سلمية  الجنوبية  الثورة 
تعبريا عن احتجاج وغضــب جامهري الضالع عى 
العفاشــية  االحتاللية  واملامرســات  السياســات 
اإلخونجيــة اإلجرامية القمعية التــي كانت تتبعها 
الســلطات العســكرية واألمنية واالســتخباراتية 
والقضائية واملدنية االحتاللية عى حد ســواء ضد 
مواطنــي الضالــع بصفة خاصة وضــد مناضيل 
الجنــوب بصفة عامة، حيث مارســت  ومواطني 
القتل العبثي يف مختلف األماكن بأبشع صوره بحق 
األبرياء من أبناء الضالع دومنا أي ذنب ارتكبوه إمنا 
بهدف محاولة إشاعة اإلرهاب والرعب واإلذالل وثني 
وتكميم  نضالهم  عــن  األحرار  املناضلني  املواطنني 
التعبري عــن رفضهم لوجود  أفواههم ومنعهم من 
االحتالل ومطالباتهم برحيلــه.. لكن النتائج وردود 
األفعال كانت تأيت عكسية وأكرث قوة وكلام ضاعف 
االحتالل من ارتــكاب جرائم القتل والقمع والبطش 
تضاعفت قوة الثورة وتوســع انتشارها وتصاعدت 

أعاملها ورضباتها وكانت أشد فتكا وتحديا.
ومع مرور األيام واألعوام هاج الشعب الجنويب 
بأكمله يف عموم املحافظات واملديريات عدى األذناب 

واملطايا القوادين فقط.
ورغم لجوء قوات االحتالل الشاميل إىل تدمري 

القرى واملدن وارتكاب مجازر جامعية إال أن كل ذلك 
مل يؤثر ســلبا عى معنويات املناضلني الجنوبيني 
بل زادهــم إرصارا وعزمية عى تنفيــذ فعالياتهم 
املواجهة  وعى  االنتقاميــة  وردودهم  االحتجاجية 
العلنية نهارا وليال، ويف العامني التي ســبقت حرب 
الضالع فرض حصار  2015م استطاع مناضلو  عام 
شديد عى قوات ألوية املدعو ضبعان وإجبارها عى 
البقاء داخل معســكراتها وكل من خالف ذلك وخرج 
من معسكره مل يُعد حيا، وكان ملقاتيل مدينة الضالع 
واملناطق القريبة منهــا دورا بارز يف إذالل وحدات 
املياه  وقادة وضباط وأفراد االحتالل وحرمانهم من 
ومن الكثري من املواد التموينية، وعندما كان يريد أحد 
الضباط أو األفراد التنقل من معســكر إىل آخر وهو 
عى مسافة قريبة منه ال يتجرأ وال يستطيع إال تحت 
حامية عدد من الدبابات واملصفحات والرشاشــات 
الثقيلة أما بالنسبة ملدينة الضالع الباسلة فقد حرمت 
عليهم نهائيا بفضل رشاسة ويقظة مقاتليها أولئك 
الذئاب الثائرة املفرتســة حتى أصبح فلول االحتالل 
املحارصين يف معســكر الجرباء ومعســكر عبود 
يعتربون مدينة صنعاء أقرب لهم من مدينة الضالع 
وضواحيها ومل يســتطيعوا فعل أي يشء، واستمر 
الوضع عى هــذا الحال ومل تنفجر حرب 2015م إال 

وهم موىت وهم واقفني عى أقدامهم.
اجتياح معســكراتهم وثكناتهم من قبل  وبعد 
مقاتيل الضالع جميعا انطلقوا هاربني ســريا عى 
األقدام نحو املناطق الشاملية عراة حفاة يتزاحمون 

ويتدافعــون يف الوديان والطرقــات كقطعان من 
الجامعيــة والدموع تســيل يف وجوههم  األبقار 
بالفرار  السامح لهم  الضالع  متوسلني إىل مواطني 

من الضالع بجلودهم.
وبعد فــرار الغالبية العظمى مــن قوات ألوية 
املتحوثني يقاتلون حتى تم  ضبعان اســتمر بعض 
القضاء عليهم وجرفهــم يف 25 مايو 2015م ومل 
يتمكن من الفرار منهم سوى القليل فقط، وبعد هذا 
التناول املوجز الذي انزلقت إليه ذاكريت ووقعت فيه 
ما متكنــت الخروج منه إال فرارا نحو التطرق ليشء 
متواضــع مام حدث يف مســرية 5 أكتوبر 2000م 

حيث كنت أحد املحرضين لها واملشاركني فيها.
وقد انطلقت املســرية من أمام مبنى ســينام 
النرص مبدينــة الضالع بحضور مجاميع من ضباط 
وجنــود قوات األمــن املركزي واألمــن العام وعند 
وصولنا إىل الشــارع العام ووصولنا إىل مقربة من 
قوات  املسرية  اعرتضت  الحكومي  االتصاالت  مكتب 
عسكرية هائلة من قوات االحتالل مدججة مبختلف 
األســلحة وبالقنابل املســيلة للدمــوع وأطلقتها 
عى املتظاهرين بكثافــة أصيب عى إثرها عدد من 
املتظاهرين السلميني وتعرض العرشات لإلغامء وتم 
تطويق املسرية بالعســكر التابعني لالحتالل اليمني 
الذين أعدادهــم  تفوق أعداد املتظاهرين وشــكل 
األطفــال الغالبيــة منهم لكنهــم واجهوا رصاص 
قــوات االحتالل بالحجــارة بكل شــجاعة، فهرع 
عســاكر االحتالل العتقــال املتظاهرين والزج بهم 

يف زنازين معسكر األمن املركزي آنذاك حيث اعتقل 
األطفال بالجملة، وكنت أنــا أول املعتقلني من كبار 
الســن وأودعوين يف زنزانة هي أصال معدة خزانة 
لألسلحة، وبعد ســاعة من اعتقايل اعتقل كل من 
الزمــالء املناضلني: عيل ناجي ســعيد، توفيق عيل 

مثنى، محسن الدبئي، عامر الصوري.
وأمضينــا يف زنازين االحتــالل فرتات طويلة 
متفاوتة ترتاوح ما بني ثالثة أشهر إىل شهرين أوال 
يف سجون معســكر األمن املركزي ملدة شهر كامل 
وبقية املدة يف سجن األمن العام باستثناء املناضل 
عامرالصوري الذي أمىض كل املدة يف ســجن األمن 
املركزي، هذا املناضل الجنويب الجسور األصيل الذي 
جاء هو وآخرون ملشاركتنا املسرية من محافظة أبني 

رحمة الله تغشاه.
كام تم اعتقال املناضل أحمد الزوقري يف سجن 
األمن العام وقىض فيه ثالثة أشهر تقريبا وبعد أكرث 

من شهر من اعتقالنا.
اعتقلت سلطة االحتالل املناضلني فضل الجعدي 
وأحمد حرمل اللذان كانا يتابعــان لإلفراج عنا وتم 
اعتقالهم يف سجن األمن العام مدة تزيد عى الشهر.

وبعد مــرور واحد وعرشين عامــا من تاريخ 
اعتقالنا أحببت أذكر من رمبا قد غلبه النســيان أو 
حاول أن يتناىس كام أحببت أن أضع أوالدنا الشباب 
بالصورة ملعرفة يشء من الحقيقة حتى ال يأيت من 
يوقعهم بضالل وزيف األكاذيب وما أكرثهم يف هذا 

الزمن دون أن يخجلوا.

تقرير

تفا�ضيل خو�ض اجلنوبيني �ضنوات م�ضنية
 كيف فرضت الوقائع باليمن إفرازاتها 

اأول ت�ضادم بني نظام �ضنعاء و�ضعب اجلنوب انطلق من املكال عام ١٩٩٧م

كيف كان »اإعالن عدن التاريخي« حجر الزاوية ل�ضد املوؤامرات �ضد اجلنوب؟
كيف �ضعى نظام �ضنعاء حتى ال تتوحد قوى احلراك اجلنوبي؟

هذه اإيجابيات ميالد االنتقايل اجلنوبي كمفو�ض �ضعبي ل�ضعب اجلنوب

كيف مار�ضت قوى االحتالل القتل العبثي �ضد مواطني ال�ضالع ومنا�ضلي اجلنوب؟
مسيرة 5 أكتوبر السلمية يف الضالع وقمعها بقوة السالح واالعتقال واملالحقة


